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Socialnämnden 2012-05-29 § 58 Dnr SN 2012/237 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 
kap 7 §, första punkten 

Ärendebeskrivning 

1:e socialsekreterare Malin Pöhner har lämnat in ett ärende gällande xxxx daterat 2012-

05-10. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger ner faderskapsutredningen gällande xxxx, jml föräldrabalken 2 

kap 7 § första punkten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling 

Icke tjänstgörande ledamöter och utredningssekreterare Gustav Olofsson samt 

förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt lämnar rummet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger ner faderskapsutredningen gällande xxxx, jml föräldrabalken 2 

kap 7 § första punkten. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 59 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf. socialchef Jukka Tekonen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter 

som berör socialnämndens verksamheter. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 60 Dnr SN 2012/227 

Ekonomisk prognos för 2012 och månadsrapport april 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk prognos för 2012 och 

månadsrapport för april. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten.  
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Socialnämnden 2012-05-29 § 61 Dnr SN 2012/226 

Kostnad per brukare (KPB) 2011 

Ärendebeskrivning 

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och 

brukare inom kommunal vård och omsorg. KPB används för att få fram bättre 

information om prestationer och kostnader inom socialtjänsten; något som i sin tur ger 

ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Olika 

kommuner kan jämföras inom dimensionerna brukarmix, produktivitet, konsumtion och 

resultat.  

 

KPB-resultatet för 2011 är sammanställt och presenteras muntligt för nämnden den 29 

maj.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Socialnämnden 2012-05-29 § 62 Dnr SN 2012/225 

Budget 2012 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att månadsrapporten i april 2012 visade på ett bugetunderskott vid 

årets slut har förvaltningen tagit fram åtgärder för att få budget i balans 2012.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

 

1. ger enhetscheferna inom hemtjänsten ett särskilt uppdrag att arbeta för att minska 

kostnaderna utöver budgetramen i hemtjänsten.  

2. beslutar om restriktivitet av vikarieanvändning inom äldreomsorgen och omsorgen 

för funktionshindrade och socialpsykiatri.  

3. beslutar om generell restriktivitet av utbildningsinsatser inom hela förvaltningen. 

4. håller IFO-chefstjänsten vakant under 2012.  

5. reducerar antalet semestervikarier inom individ- och familjeomsorgen. 

6. minskar antalet externa placeringar inom omsorgen för funktionshindrade och 

socialpsykiatri. 

7. håller tjänsten som vaktmästare på Kungsgården vakant tillsvidare. 

8. håller en tjänst på sociala dagvården vakant tillsvidare. 

9. beslutar att antalet externa kontaktpersoner inom omsorgen för funktionshindrade och 

socialpsykiatri minskas. 

10. godkänner att förvaltningen anlitar en extern konsult för att utreda orsaken till det 

höga kostnadsläget inom hemtjänsten och att utredningen finansieras inom 

äldreomsorgens befintliga budgetram.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 

 

1. ger enhetscheferna inom hemtjänsten ett särskilt uppdrag att arbeta för att minska 

kostnaderna utöver budgetramen i hemtjänsten.  

2. beslutar om restriktivitet av vikarieanvändning inom äldreomsorgen och omsorgen 

för funktionshindrade och socialpsykiatri.  

3. beslutar om generell restriktivitet av utbildningsinsatser inom hela förvaltningen. 

4. håller IFO-chefstjänsten vakant under 2012.  

5. reducerar antalet semestervikarier inom individ- och familjeomsorgen. 

6. minskar antalet externa placeringar inom omsorgen för funktionshindrade och 
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socialpsykiatri. 

7. håller tjänsten som vaktmästare på Kungsgården vakant tillsvidare. 

8. håller en tjänst på sociala dagvården vakant tillsvidare. 

9. beslutar att antalet externa kontaktpersoner inom omsorgen för funktionshindrade och 

socialpsykiatri minskas. 

10. godkänner att förvaltningen anlitar en extern konsult för att utreda orsaken till det 

höga kostnadsläget inom hemtjänsten och att utredningen finansieras inom 

äldreomsorgens befintliga budgetram.  
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Socialnämnden 2012-05-29 § 63 Dnr SN 2012/246 

Budget 2013 

Ärendebeskrivning 

På socialnämnden den 4 september ska budgeten för 2013 behandlas.  

För att nämnden ska ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt och tid på sig; informerar 

förvaltningen på nämndsmötet den 29 maj om de förslag som redan är framtagna inför 

budget 2013.  

Förslag till beslut 

Socialnämnen ger i uppdrag till förvaltningen att till nämnden i september; 

 

1. se över öppenvården inom individ- och familjeomsorgen. 

2. genomföra en utredning av framtida behov av boende för äldre i Kumla kommun.  

3. ta fram ett förslag om vilka verksamheter som ska ingå i individ- och 

familjeomsorgens verksamhet. 

4. att tillsammans med personalavdelningen, se över vikarieanskaffningen inom 

socialnämndens verksamheter.  

 

Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att till nämnden i december; 

 

1. utreda behovet av framtida boende för funktionshindrade i Kumla kommun. 

2. utreda möjligheten att starta upp en gemensam familjehemsenhet i Sydnärke. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnen ger i uppdrag till förvaltningen att till nämnden i september; 

 

1. se över öppenvården inom individ- och familjeomsorgen. 

2. genomföra en utredning av framtida behov av boende för äldre i Kumla kommun.  

3. ta fram ett förslag om vilka verksamheter som ska ingå i individ- och 

familjeomsorgens verksamhet. 

4. att tillsammans med personalavdelningen, se över vikarieanskaffningen inom 

socialnämndens verksamheter.  

 

Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att till nämnden i december; 

 

1. utreda behovet av framtida boende för funktionshindrade i Kumla kommun. 

2. utreda möjligheten att starta upp en gemensam familjehemsenhet i Sydnärke. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 64 Dnr SN 2012/192 

Analys av volymförändringen - ekonomiskt bistånd 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav den 17 april 2012 i uppdrag till förvaltningen att presentera en 

fördjupad analys av de förändrade volymerna av utbetalt ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Socialnämnden 2012-05-29 § 65 Dnr SN 2012/196 

Riktlinjer för Missbruks- och beroendevård för vuxna 

Ärendebeskrivning 

Det saknas sedan tidigare riktlinjer för detta område i Kumla kommun.  

Handläggningsrutiner är upprättade som ett komplement till riktlinjerna och rutinerna är 

bifogade utskickat för kännedom.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinjerna för missbruk- och beroendevården i Kumla kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjerna för missbruk- och beroendevården i Kumla kommun.  
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Socialnämnden 2012-05-29 § 66 Dnr SN 2012/224 

Patientsäkerhetsberättelse 2011 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. Enligt den 

nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 

patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år.   

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

 

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen; 

 

Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.  

Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.  

Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis 

allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.  

 

Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet;  

Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 

kalenderår. Vårdgivaren ska också beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera 

och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud och 

negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur och när man ska fullfölja de 

åtgärder som inte kunnat fullgöras omedelbart. 

  

Beskrivning av resultat 

Berättelsen ska innehålla en beskrivning av vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt 

patientsäkerhetsarbete. Exempel på resultat kan vara att antalet fallskador eller 

vårdrelaterade infektioner har minskat, att vårdgivaren har förändrat rutiner så att de blir 

lättare att följa, att man skapat utbildnings- och träningsmöjligheter eller infört nya 

tekniska stödsystem.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2011. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 67 Dnr SN 2012/223 

Delegation under sommaren - MAS och MAR 

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eleonora Bengtsson, har delegation att göra 

anmälningar enligt Lex Maria. Under ordinarie MAS semester, veckorna 31-32, föreslås 

Therese Björklund få delegation att anmäla enligt Lex Maria och under veckorna 33-34 

förslås Ewalott Olofsson få delegation att anmäla enligt Lex Maria. 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Karin Brage, har delegation att göra 

anmälningar enligt Lex Maria. Under ordinarie MAR:s semester, veckorna 26-27 

föreslås Terese Börjesson och under veckorna 30-31 föreslås Inger Furberg, få 

delegation att göra Lex Maria anmälningar. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till delegationer under sommaren 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till delegationer under sommaren 2012. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 68 Dnr SN 2012/210 

Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Ärendebeskrivning 

Kommuner och landsting/regioner ska fatta beslut om att införa ett ledningssystem för 

kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, se bilaga. 

 

Socialnämnden har redan idag ett ledningssystem men då det har kommit nya riktlinjer 

från Socialstyrelsen om vad ett sådant ska innehålla och hur det ska vara uppbyggt 

behöver nämnden ta beslut om att införa ett ledningssystem enligt de nya riktlinjerna.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden inför ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden inför ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 69 Dnr SN 2012/125 

Redovisning av åtgärder enligt handikappolitiska planen 2011 

Ärendebeskrivning 

Syftet med det handikappolitiska programmet är att kommunen i samverkan med de 

funktionshindrade och deras lokala organisationer ska omsätta FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionshinder till de förhållanden som råder i Kumla 

kommun. Det övergripande målet är att göra Kumla till en kommun tillgänglig för alla. 

 

Kommunens nämnder ska årligen redovisa till kommunstyrelsen hur nämnden arbetat 

för att uppnå de mål som finns i programmet.  

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till redovisning av åtgärder enligt det 

handikappolitiska programmet.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 70 Dnr SN 2012/152 

Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 

Ärendebeskrivning 

BRIS (Barnens rätt i samhället) har ansökt om verksamhetsbidrag ett för BRIS 

Stödverksamhet 2013 på 10 kr/barn under 18 år i Kumla kommun (50 240 kr).  

 

BRIS är religiöst och politiskt obundet och verksamheten präglas av ett barnperspektiv 

som utgår från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet i väntan på att riktlinjer för organisations- och 

föreningsbidrag tas fram centralt för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling 

Ordförande Gunnel Kask (S) yrkar att ärendet återremitteras i väntan på 

sydnärkegruppens synpunkter. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet i väntan på sydnärkegruppens synpunkter. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 71 Dnr SN 2012/144 

Ansökan om medel för underhållning under sommaren på 
äldreboenden 

Ärendebeskrivning 

Medborgarskolan i Örebro har inkommit med en ansökan om underhållning under 

sommaren på äldreboenden i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden avslår Medborgarskolan i Örebros ansökan om medel för underhållning 

på äldreboenden i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avslår Medborgarskolan i Örebros ansökan om medel för underhållning 

på äldreboenden i Kumla kommun. 
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Socialnämnden 2012-05-29 § 72 Dnr SN 2012/230 

Verkställda delegationsbeslut 2012 - april 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden informeras om beslut som förvaltningens tjänstemän har tagit på 

delegation från nämnden.  

 

Under perioden 2012-04-01 till 2012-04-30 fattade LSS handläggarna delegerade 

beslut, 301-309, äldreomsorgens biståndshandläggare fattade beslut 301-397, under 

samma period. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger fattade delegerade beslut till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger fattade delegerade beslut till handlingarna.  



19 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-05-29 § 73 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden till socialnämnden. 

Listan på meddelanden bifogas utskicket till nämndsammanträdet den 29 maj. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 
 

 

 


